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RANNIKON PUOLUSTAJA 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen julkaisema tiedotuslehti 

2. Vuosikerta N:o 4/60 Joulukuu 1960 

V U O S I K O K O U S A J A T U K S I A 

RtUY:n puheenjohtaja 

eversti V Karvinen 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 27.vuosikokous on takanapäin. Helsinkiläiset ja 
kyminlinnalaiset olivat ilahduttavan runsaslukuisesti toteamassa vuoden toiminnan tilinpää-
töstä, mutta sensijaan läntisten joukko-osastojen edxistus oli tällä kertaa valitettavan vä-
häinen. 

Erikoisen miellyttävää vuosikokouksessa oli se, että tykistön tarkastaja kenraaliluut-
nantti E R o s c h i e r oli halunnut kunnioitttaa sitä läsnäolollansa. Käyttämässään puheen-
vuorossa hän antoi yhdistyksellemme täyden tunnustuksen siitä avoimesta ja rehdistä ta-
igasta, jolla me olemme pyrkineet edesauttamaan oman aselajimme kehitystä muitten ase-
lajien tärkeyttä mitenkään väheksymättä. "Suomen R,annikkotykistö 1918—58" teoksen jul-
kaisemista kenrl Roschier piti todellisena "jättiläissuorituksena" jo.\ lopuksi hän totesi, ettei-
vät tämän syksyn rannikkotykistö ammunnat hyvänkään koulutuksen lopputarkastuksina 
olisi voineet onnistua niin erinomaisesti ilman kaiken taustalla olevaa hyvää henkeä ja sy-
tyttävää kipinää. 

Vuosikokousillallisilla koetin omasta puolestani valoittaa aselajimme tämän hetken nä-
kymiä. Joukko-osastoissamme lienee pahimpana pulmana entistäkin suurempi upseeripuu-
te, mikä aina vain tuntuu lisääntyvän. Kun "Sinisen Kirjankin" yleensä riittämättömänä 
pidetystä upsäreivahvuudesta on paikalla vain 47—55 %, on se omiaan hyvin huomattavasti 
vaikeuttamaan koulutus- ym. tehtävien suorittamista. Aselajin johto-organisaatiossa on ke-
hitys entisestä varsin laajasta Merivoimien Esikunnasta kulkenut Meripuolustusosas-
ton kautta nykyisen Pääesikunnan vähälukuiseen Rannikkotykistötoimistoon. Näitten ase-
lajin kannalta aika ikävien näköalojen vastapainona on kuitenkin todettava se varsin tii-
vis sekä käsittääkseni laadullisesti hyvin korkeatasoinen edustus, mikä rannikkotykistöllä on 
tällä hetkellä Pääesikunnan eri osastoissa ja toimistoissa, yhtymien esikunnissa, sotakou-
luissa sekä aluejärjestössä. Nämä aselajin edustajat ovat nyt avainasemissa, heidän jokapäi-
väisestä työpanoksestaan riippuu ratkaisevasti se arvostus ja arvonanto, mitä muut aselajit 
tuntevat erästä "pikku veljeään" kohtaan. 27 vuotta sitten yhdistyksemme lähti eristetyiltä, 
salaisella leimalla varustetuilta ulkolinnakkeiltaan etsimään tietä muitten puolustusvoimiem-
me osien tietoisuuteen. Jotain aivan ratkaisevaa on tässä suhteessa saavutettu ja nimenomaan 
tässä mielessä me joukko-osastoissa palvelevat toivomme aselajimme "ulkopuolisille" edus-
tajille parhainta menestystä kaikessa toiminnassaan. 

Eversti K Mikola kohdisti sanan vuosikokousillallisilla mukana olleelle eversti evp 
A E Lyytiselle kuvaillen hänen toimintaansa rannikkotykistön komentajatehtävissä 
sekä rauhan että sodan aikoina. Oli miellyttävää todeta se elävä kiinnostus, jolla aselajiem-
me vanhempi polvi kiinteästi seuraa nykyhetken tapahtumia ja kehitystä puolustuslaitok-
sen piirissä. ->. 
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V U O S I K O K O U S 1960 

Vuosikokous pidett i in 19. 11.60 Suomen-
l innan Upseerikerholla. Runsaslukuisen 
jäsenistön lisäksi osallistuivat kokoukseen 
kutsu t tu ina myös Suomenlinnan ja Kymin -
l innan al ipääl lystökerhojen edustaja t . 

RtUY:n puheen joh ta jan ev V Karvisen 
ava t tua kokouksen valit t i in sen puheen joh-
ta jaks i evl E Laaksonen ja sihteeriksi ylil 
O Vehmas. Yhdistyksen sihteeri kapt A A 
Kantola esitti toimintakertomuksen, ja ta lou-
denhoi ta ja m a j V Lappinen t i l inpäätöksen 
t i l intarkastuskertomuksineen. Kokous hyväk-
syi moit tei t ta ker tomukset ja myönsi johto-
kunnal le t i l i - ja vas tuuvapauden. 

Yhdistyksen puheenjohta jaks i vuodeksi 
1961 valit t i in yksimielisesti ev V Karvinen 
uudelleen. Joh tokunnan varsinaisiksi iäse-

niksi erovuoroisten tilalle valit t i in ev K Mi-
kola, evl V Vuorela, evl T Knuut t i la ja kapt 
A A Kantola. Varajäseniksi suoritetussa 
äänestyksessä tul ivat kapt J Perkki , kapt J 
Valtanen, ylil O Vehmas sekä m a j E. Uski. 
Joh tokun taan kuuluva t lisäksi evl N Simo-
nen, m a j V Lappinen, kapt K Ignatius ja 
kapt A Veriö, jo tka eivät olleet erovuorossa. 

Vuosikokouksessaan yhdistys sai vas taan-
ottaa menestyksentoivotukset sähkeitse puo-
lustusministeri L Häppölältä, jv kenr S Sime-
liukselta, kenr l A Ehrnroothi l ta ja kenraa l i -
ta r T Järvisel tä . 

Lopuksi evl E Tulikoura kii t t i edellistä 
johtokuntaa toimintavuoden aikana suori te-
tusta arvokkaasta työstä rannikkotykis tön 
hyväksi. 

—> Sunnuntain retkeilyyn Porkkalaan osallistui huonosta säästä huolimatta pääosa vuosi-
kokouksen osanottajista. Maittavan lounaan jälkeen Helsingin Laivastoaseman ruokasalissa 
tutustuimme Rannikkojääkäripataljoonan ylen nykyaikaisiin majoitus oloihin sekä sen koulu-
tusjärjestelyihin pataljoonan komentajan ja pataljoonaupseerin johdolla. Uudet maihin-
nousualukset, jotka useimmille olivat tosiaan uusia ja ennennäkemättömiä, herättivät an-
saittua huomiota. Samoin tutustuimme HelLAsrn korjauspajaan, jonka tilat ja koneistot 
huomattavasti ylittivät rannikkotykistön vastaavat laitokset. 

Retkeilymme päättyi RannJPm sotilaskotiin, jossa Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tar-
joamien maukkaitten pullakahvien lomassa annettiin kiitos ja täysi tunnustus päivän ret-
keilyn johtajille ja oppaille. Rannikkojääkäripataljoonalle, joka nyt uutena aselajina ja 
suoraan yhtymälle alistettuna joukko-osastona lähtee uusin mahdollisuuksin kehittä-
mään omaa palstaansa rannikon puolustuksessa, toivotettiin täydestä sydämestä onnea ja 
menestystä. Samalla toivottiin sen upseeriston nimikysymyksistä huolimatta edelleen pysy-
vän yhdistyksemme aktiivisessa jäsenyydessä. 
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T O I M I N T A S U U N N I T E L M A VUODEKSI 1961 
1. Teoksen "Suomen Rannikkotykistö 1918'—58" myynnin kehittäminen yhdistyksen ta-

louden palauttamiseksi tasapainoon. 
2. Julkaisutoiminnan jatkaminen joko saattamalla rannikkotykistö-aiheisia kirjoituksia 

muihin julkaisuihin tai selvittelemällä yhdistyksen oman julkaisun aikaansaamista. 
Tässä mielessä myös yhteydenpito muiden tykistöaselajien kanssa. Tähän astisen 
aselajia koskevan kirjoitusaineiston "kartoittaminen". 

3. Tiedonantolehden toimittaminen. 
4. Säätiö- tai muun vastaavan yhteistoimintamuodon kehittäminen, yhteydenpito ran-

nikkokuntiin ja muihin meripuolustusperinteitä omaaviin tai vaaliviin yhteisöihin. 
5. Esitelmä- ja tiedotustilaisuuksien järjestäminen yhteistoiminnassa paikallisten va-

ruskuntien ja järjestöjen kanssa. 
6. Jälkikasvun turvaamiseen tähtäävät toimenpiteet. 

T O I M I N T A V U O D E N 1960 A I K A N A T A P A H T U N U T T A 
1. Kulunut vuosi oli yhdistyksemme 27. toi-
mintavuosi. Suomen tykistön luoja, rannikko-
tykistömme alkutaipaleen komentaja, yhdis-
tyksemme ensimmäinen kunniajäsen, tykistö-
kenraali V P Nenonen on toimintavuoden 
kuluessa poistunut keskuudestamme. Yhdis-
tyksen monivuotinen puheenjohtaja, eversti T 
Reponen, ja everstiluutnantti T Haara-
nen ovat niinikään siirtyneet pois riveistäm-
me. Yhdistys tekee kunniaa heidän muistolleen. 
2. A s e l a j i m. me historiateoksen 
"Suomen Rannikkotykistö 1918 — 
1 9 5 8" vuosi sitten tapahtunut julkaiseminen 
aiheutti varsin huomattavan taloudellisen ra-
rituksen, mikä on kuluvana vuonna voitettu. 
Kustantamisesta aiheutuneet laskut saatiin tili-
kauden loppuun mennessä suoritetuiksi. Kiitos 
tästä ei lankea niinkään jäsenten reippaille 
myyntisuorituksille, kuin eräille merkittäville 
avustuksille ja lahjoituksille. Tässä yhteydessä 
yhdistys esittää kunnioittavan kiitoksen kai-
kille taloudellista tukea antaneille yhteisöille 
ja henkilöille. Joukko-osastojen myyntisuori-
tukset ovat varsin epätasaisia. Hangon Rannik-
kopatteristo edustaa huippua luvulla 83, Hel-
singin suurkirjakaupat ovat myyneet yhteensä 
79 teosta. 
3. Rannikkotykistön Vuosikirja 
1 9 6 0 ei ole valmiina. Edellisen vuosikokouk-
sen antamin evästyksin johtokunta harkitsi 
asiaa eikä sitten julkaissut kirjaa. Perusteena 
kyseiseen menettelyyn on taloudellisten vai-
keuksien ohella pyrkimys yhteiseen julkaisu-
toimintaan muiden tykistöaselajien kanssa, 
josta seikasta on näiden kanssa neuvoteltu. 
4. Yhdistyksemme julkaisema tiedonanto-
lehti, Rannikon Puolustaja, on vaa-
timattomasta ulkoasustan huolimatta saavutta-

nut 526 kpl:en levikin, josta 480 maksaville 
tilaajille. 
5. Meriupseeriyhdistyksen aloitteesta on kulu-
vana vuonna kiteytynyt suunnitelma miinanrai-
vaustoiminnan muistolaatan aikaansaamisesta. 
Haapasaaren puokki tulee olemaan laatan sijoi-
tuspaikkana ja paljastustilaisuus on ilmeisesti 
9. 7. 1961. Yhdistystä on asiaa valmistelleessa 
toimikunnassa edustanut maj O Lyytinen. 
6. Parikkalan kunnassa toimiva Laatokan 
sankarivainajien muistopatsastoimi-
kunta, joka on asettanut päämääräkseen muis-
tomerkin aikaansaamisen Parikkalan Sikohar-
julle, on pyytänyt yhdistystä avustamaan han-
kettaan. Yhdistys on tukenut ko aloitetta talou-
dellisesti. 
7. Evl Simosen aloitteesta johtokunta on 
esittänyt viime keväänä rannikkokuntien reser-
viupseeri- ja -aliupseerijärjestöille, että niille 
kunnille, joiden reserviläisten pääosa palveli 
sotien aikana rannikkojoukoissa, annettaisiin 
Rannikkojoukkojen Muistoristi. Tähän mennes-
sä se on luovutettu Haapasaaren kunnalle ja 
Hangon sekä Vaasan kaupungeille. 
8. Johtokunnan piirissä on yksityisestä aloit-
teesta harkittu mahdollisuuksia perustaa erityi-
nen säätiö tukemaan rannikkotykistön kehitystä 
ja asemaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sää-
tiö tukisi aselajin piirissä tapahtuvaa opinto-, 
tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa. Asia 
on edelleenkehittämisen alaisena. 
9. Puolustusvoimien komentajan, jalkaväen-
kenraali J S S im e Huk s e n täyttäessä mar-
raskuussa 60 vuotta, yhdistys jätti onnittelu-
adressin. 
10. Päivystyskilpien uusimistyöt saatiin suori-
tetuiksi patteristojen osalta vuosikokoukseen 
mennessä. Vastaanottajina olivat evl E Tuli-
koura, V Vuorela ja kapt T Penttilä. 
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T A L O U D E N H O I T A J A N T I E D O T U K S I A 
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2. 

a) 

Jäsenmaksut 
RtUY:n jäsenmaksu v 1961 on 500:— johon 
hintaan sisältyy Rannikon Puolustajan ti-
lausmaksu 100:—. Yhdistyksen ps-tiliä käyt-
täen maksavat jäsenmaksunsa ne vanhat ja 
uudet jäsenet, jotka eivät palvele rt-joukko-
osastoissa. Joukoissa palvelevilta perivät jä-
senmaksut yhteysupseerit tilittäen ne erik-
seen saamiensa ohjeiden mukaisesti. Johto-
renkaan jäsenet suorittavat maksun entiseen 
tapaan. 

Myyntitoiminta 
Kirjat 
Yhdistyksen myyntitoiminta keskittyy v 
1961 aselajin historiateoksen "Suomen Ran-
nikkotykistö v 1918—58" myyntiin. 1000 
kpl:en painoksesta on tällä hetkellä jäljellä 
n 300 kpl. Kir jan hinta on kluuttikantisena 
1 600:— ja nahkaselkäisenä 2 000:—. 
Rannikkotykkimies — puhelinsoittosi talou-
denhoitajalle tai yhteysupseerille varmistaa 
vielä iloisen yllätyksen arvokkaan histo-
riamme muodossa Joulupukin konttiin! 

Vanhoja kir joja löytyy vielä loppuunmyynti-
hintaan seuraavasti: 
— Rannikkotykistö taistelee 75:— 
— Tyyntä ja myrskyä 200:— 

b) Muu myynti 
— Adressit kirjekuorineen 150 
— TK-kuvat 15 
— RtUY:n jäsenmerkki 200 
— 152/45—C pienoistykki 4 000 

3. Rannikon Puolustaja 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen julkai-
sema tiedotuslehti aloittaa 4. vuosikertansa. 
Lehti tulee ilmestymään v 1961 neljä kertaa 
käsitellen koko aselajin yhteisiä asioita, 
joukko-osastouutisia, upseeri- ja aliupseeri-
kerhojen kuulumisia yms. 
Päätoimittajana toimii edelleen evl V Vuo-
rela. 
Rannikon puolustaja — tila oma lehtesi. 

4. RtUY:n postisiirtotilille 6514 suoritetaan 
kaikki muut paitsi hautausapurenkaan mak-
sut, jotka on ehdottomasti tehtävä ps-tilille 
11884. 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N H A U T A U S A P U R E N G Å S 

Ranikkotykistön hautausapurenkaan jäsen-
määrä on kuluneen tilivuoden aikana hieman 
pienentynyt, kuten allaoleva esittely osittaa. 

30. 9. 59 30. 9. 60 
— päällystö 213 211 
— alipäällystö 278 271 
— siv toimenhaltijat, m 38 36 
— —„— , n 37 36 

yht. 566 554 
Kuolemantapauksia on sattunut kuusi: 
15. 1. 60 ylik evp J Holmström, 27. 3. 60 var-

hoit V Puukka, 8. 4. 60 ylik V Pyhäluoto, 14. 6. 
60 ev T Reponen, 27. 7. 60 vääp H Mannonen 
ja 21. 8. 60 lämm K Ahonen. 

Omaisille voitiin edelleen jakaa yli 100.000:—, 
mutta alkuavustus oli pakko laskea 80.000:— 
perättäisten tapausten vuoksi. 

Hautausapurenkaan asiamiehenä toimii edel-
leen maj V Lappinen, osoite RtKoeAs Suomen-
linna. 

Älkäämme unohtako työtovereittemme omai-
sia silloin, kun he ovat kipeimmin tukemme 
tarpeessa. H a u t a u s a p u r e n k a a n jäsen! 
Saadessasi postisiirtokortin suorita maksusi heti 
keräyksen nopeuttamiseksi! 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen toimihenkilöt v 1961 
Nimi Toimi 

yhdistyksessä 
Virkaosoite Asunto-osoite 

Ev V Karvinen 
Evl N Simonen 
Ylil O Vehmas 

Maj V Lappinen 
Evl V Vuorela 
Maj L Gottberg 
Maj E Uski 
Kapt E Seppä 
Ylil J Karvinen 
Kapt K Ignatius 

Maj O Lyytinen 
Kapt A Kantola 
Evl T Knuuttila 
Kapt A Veriö 
Kapt J Simonen 

puhjoht 
varapuhjoht 
siht, 
SIRtR: n yhtups 
rahhoit 
julkaisujaosto 
museojaosto 
Kotkan yhtups 
VaaRPston yhtups 
MeriSK :n yhtups 
Johtorenkaan 
yhtups 
SKK: n yhtups 
PE :n yhtups 
RannJP :n yhtups 
Hangon yhtups 
Turun yhtups 

SIRtR, Suomenlinna 12 581/388 
Converta, E. Espl.k. 2 61 316 
SIRtR, Suomenlinna 12 581/588 

RtKoeAs, Suomenlinna 12 581/213 
VaaRPsto, Suomenlinna 12 581/355 
SIRtR, Suomenlinna 12 581/342 
KotRPsto, Kyminlinna 
VaaRPsto, Suomenlinna 12 581/432 
MeriSK, Suomenlinna 12 581/364 
Suomen Pankki 10 051 

Suomenlinna C 57 
Porintie 2 B, Hki 
Suomenlinna C 52 

Suomenlinna G 52 
Suomenlinna C 52 
Suomenlinna C 54 
Kyminlinna 
Suomenlinna D 14 
Suomenlinna D 26 
Valhallankatu 5, Hki 

SKK, Helsinki 12 681/437 Hietaniemenkatu 6 C, Hki 
PE, Helsinki 625 801/2356 Suomenlinna C 54 
RannJP, Porkkala Porkkala 
HanRPsto, Hanko Rannikko HanRPsto, Hanko 
TurRtR, Turku Linna TurRtR, Turku 

668 248 
452 310 
668 394 

668 252 
668 336 
668 254 

668 312 
668 241 
442 102 

494 758 
668 229 

Helsinki 1958. Maala iskunt ien Liiton Ki r j apa ino . 
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